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LÉGY TE IS EGYEDI!
Vásárold meg a PAFC 2017/2018 -as csapatmezét a
Pancho Aréna büféiben és a székesfehérvári
Auchanban található PAFC Shopban!

FELNŐTT HAZAI MEZ

11.700 FT

FELNŐTT IDEGENBELI MEZ

14.000 FT
PAFC SHOP ELÉRHETŐSÉGE
CÍM: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOLLAND FASOR 2.
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 10:00-20:00, VASÁRNAP 10:00-16:00

Vezetőedzői nyilatkozat

ISMÉT NYERNÜNK KELL A HALADÁS ELLEN
Nehéz mérkőzést, de mindenképpen győzelmet vár a szombathelyi együttes
elleni hazai bajnokin vezetőedzőnk, Pintér Attila.
Két nehéz meccsen vagyunk túl a keleti
végeken, Balmazújvárosban és Kisvárdán
is kifejezetten jól futballoztunk, a kupában
bejutottunk a legjobb tizenhat közé. Men�nyire vagy elégedett a túrával?
A bajnoki mérkőzésből szerettünk volna
jobban kijönni, jó lett volna begyűjteni a három pontot, de a kupameccsünk jól sikerült.
Mindez persze már a múlt, nekünk pedig a jövővel kell foglalkoznunk, és minél jobban fel
kell készülnünk a Haladás elleni találkozóra.
Az utóbbi időben már a kívülállók számára is érzékelhető, hogy egyre jobban
összecsiszolódik a játékunk. Te is így látod?
Talán egy hónappal ezelőtt volt, hogy
azt mondtam: ez a csapat minél többet
fog együtt játszani, annál érettebb lesz.
Ugyanakkor mostanában sérülések vagy
eltiltások miatt mindig bele kellett nyúlni a
kezdőbe. A szezon elején elmondtam a játékosoknak, hogy előbb vagy utóbb mindenkire sor kerül, s akkor be kell bizonyítaniuk,
hogy helyük van a Puskás Akadémiában, és
teljesítményükkel hasznára tudnak lenni az
együttesnek.

lenfelünk két meccsen van túl az új vezetőedzővel, Balmazújvárosban is meg tudták
szerezni a vezetést, bár a végén ott nem
sikerült pontot szerezniük. Jól mutatja az
erejüket, hogy a Ferencvárost le tudták győzni, ráadásul egész héten csak a szombati
mérkőzésre készülhettek. Éppen ezért nagyon nehéz összecsapásra számítok, hiszen
mivel mögöttünk vannak, és közelíteni akarnak a középmezőnyhöz, mindent el fognak
követni, hogy pontot vagy pontokat tudjanak
rabolni tőlünk. Mi négy nap alatt két mérkőzést játszottunk, megspékelve egy hosszú
utazással, de rendezzük a
sorainkat, és megpróbáljuk felfrissíteni a társaságot, mert nem lehet
más a célunk, mint a
győzelem.

A Haladás következik, a szombathelyieknél két edzőváltás is lezajlott azóta,
hogy 5–1-re legyőztük őket Sopronban.
Most milyen mérkőzésre számíthatunk az
immár Michal Hipp vezette zöld-fehérek
ellen, mire kell odafigyelnünk szombaton?
Minden mérkőzés más és más, így az
akkori találkozóból nem lehet kiindulni. El-
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Vezetőedzői nyilatkozat

NAGYON FONTOS MECCS JÖN
A Ferencváros elleni siker után önbizalommal telve érkezik
hozzánk a Haladás. Nemrégiben kinevezett vezetőedzőjük,
Michal Hipp az elsők közt nézte meg a Puskás Akadémia elleni 5–1es vereség felvételét, és hisz benne, hogy ezúttal sokkal jobban meg
tudják nehezíteni a mieink dolgát.
Igazi
bravúrt
hajtottak végre a
Ferencváros legyőzésével.
Hogyan
tudta ilyen gyorsan
ennyire látványosan
ráncba szedni a csapatot – mi változott
az edzéseken, illetMichal Hipp
ve az öltözőben?
Már a balmazújvárosi mérkőzésen is
akadtak pozitív jelek, momentumok, ezeket igyekeztünk előtérbe helyezni, míg
a negatívumokat, hibákat kiküszöbölni.
Egész héten becsületesen készültek a
futballisták a Ferencváros elleni találkozóra, keményen dolgoztak, a meccsre
pedig kicsit megváltoztattuk a kezdőcsapatot. A Fradi ellen játszani mindig
különleges élmény, ráadásul a mostani
FTC kimondottan erős, bajnokesélyes
együttes. Emellett a gyönyörű, új stadion
is plusz motivációt jelentett a játékosok
számára. Végül jó meccsen, szurkolóink
támogatásával sikerült begyűjtenünk a
három pontot.

A bajnokesélyes elleni siker nyilván meghozta az önbizalmukat is, de a Puskás Akadémia is egyre inkább összeérik. Ennek fényében milyen összecsapást vár Felcsúton?
Nagyon fontos mérkőzést vívunk, a két
csapat közel van egymáshoz a tabellán, igazi,
amolyan hatpontos találkozó vár ránk. Nagyon
jó csapat a Puskás Akadémia, látszik az együttesen Pintér Attila kézlenyomata, s hogy szervezett, jó csapat, amely tudja, mit akar játszani.
Ennek tükrében furcsa, hogy csak ennyi pontja
van, ennél többre képes. Jó, de nagyon nehéz
mérkőzést várok.
A két csapat első mérkőzésén, Sopronban
5–1-re nyert a Puskás Akadémia. Fűti Önöket
a revansvágy, vagy nem foglalkoznak azzal a
mérkőzéssel?
A Puskás Akadémia elleni soproni találkozó
az elsők között volt, amit videón megnéztem.
Több labdarúgóm, aki akkor játszott, most is
a keret, a kezdőcsapat tagja. Ettől függetlenül
sem bennem, sem bennük nincs revansvágy,
ugyanúgy készülünk, mint bármely mérkőzésre. Egy a lényeg: sikeresek akarunk lenni Felcsúton.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – Haladás mérkőzést Vad II. István vezeti.

Asszisztensek: Berettyán Péter és Horváth Zoltán
Alapvonali játékvezetők: Németh Ádám és Gaál Gyöngyi
Tartalék játékvezető: Bornemissza Norbert

4

5

Játékosportré

MÁR AZ ELLENFELEK IS TISZTELIK
Noha csak nyáron érkezett a Puskás Akadémiához, a szakértők és az
ellenfelek is elismerően szólnak Josip Knezevic játékáról. A tíz góljával
jelenleg a mesterlövészek listájának harmadik helyén álló horvát légiós
remekül érzi magát klubunknál, és a jövőben is mindent meg fog tenni
azért, hogy szép sikerekhez segítse a Puskás Akadémiát.
Kisgyerekként már hároméves koromtól rúgtam a bőrt, de a labdarúgásba igazán akkor
szerettem bele, amikor édesapámmal együtt
néztük az 1994-es Egyesült Államok-beli világbajnokságot. Emlékszem, minden mec�cset megnéztem – meséli támadó középpályásunk, hogyan kezdődött a futball iránti
szerelme. – Hatéves koromban kezdtem el
futballozni szülőfalumban, az Eszékhez közeli Vladislavciban [magyar nevén Lacházán
– a szerk.], két évvel később már az Olimpija
Osijekben, hetedikes általános iskolás koromban pedig a nagyobbik eszéki klubban,
az NK Osijekben játszottam.
Említetted az amerikai vébét – mely játékosokra figyeltél fel kissrácként, kik voltak a kedvenceid?
Sok kiváló labdarúgó játszott a tornán,
de leginkább Roberto Baggio ragadt meg
az emlékezetemben, még mindig pontosan
előttem van a pillanat, amikor kihagyta a tizenegyest a döntőben a brazilok ellen. Sajnáltam, mert ő volt a világbajnokság egyik
legjobb játékosa.
A Puskás Akadémia csapatában valamelyest hasonló szerepet töltesz be, mint
Baggio akkoriban az olasz válogatottban.
Érdekes, hogy amikor futballozni kezdtem, leginkább balszélső voltam, később
pedig védekező középpályásként is szerepel-
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tem. Aztán ahogy telt-múlt az idő, az edzőim
elkezdtek támadó középpályásként játszatni, mivel leginkább a 4–3–1–2-es
felállást választottuk.
Négy évvel később Horvátország a harmadik helyre
futott be a franciaországi
világbajnokságon. Nyilván bőven voltak példaképeid abban a csapatban is…
Az a horvát futball történetének talán legkiválóbb generációja
volt. Jarni, Boban, Suker, Stanic és
Ladics – mindnyájukat imádtuk,
de a bálványom Robert Prosinecki
volt, mert hasonló poszton játszott,
mint én, remekül cselezett, a pálya
közepéről képes volt eldönteni a
meccseket.
Oroszországban
és Kazahsztánban
is kipróbáltad magad, visszatértél
Eszékre, majd a
nyáron a Puskás

Akadémiához szerződtél. Mi vonzott Magyarországra?
Hat évet húztam le az oroszoknál és a
kazahoknál, és elegem lett a rengeteg utazásból, honvágyam is volt, ezért is tértem
vissza Eszékre. Ott hallottam a Puskás Akadémia terveiről, így nem gondolkodtam sokat, amikor megkerestek. Komoly potenciál
van a klubban, tetszik
a jövőkép, és nagyon
jól érzem magam itt,
örülök, hogy részese
lehetek a projektnek,
egy percig sem
bánom, hogy
ide szerződtem. Tetszik a
bajnokság is,
hiszen bárki
le tud győzni
bárkit, és azt is
rendkívül jó dolognak
tartom, hogy Magyarországon sokat invesztálnak az
infrastruktúra-fejlesztésbe és
az utánpótlásképzésbe is. Ha
végigmennek a megkezdett úton,
hiszem, hogy a magyar liga Európa egyik meghatározó bajnokságává
válhat a jövőben.
Tíz gólt szereztél eddig, és nyugodtan állíthatjuk, hogy a magyar bajnokság
egyik legjobb légiósának számítasz. Hogy
sikerült ilyen gyorsan a beilleszkedés?
Tapasztalt játékos vagyok, napról napra
azon dolgozom, hogy fenn tudjam tartani
ezt a szintet, és ne legyen visszaesés a játékomban, sőt, tovább tudjak javulni. Nagyon
fontos, hogy az embernek megfelelő legyen
a munkához, az edzőihez és a csapattársakhoz való viszonya, és hogy minden edzésen
száz százalékot nyújtson. Nos, itt a Puskás

Akadémiánál ezek a dolgok mind működnek,
és én is mindent elkövetek az előrelépés érdekében. A kemény munka pedig mindig kifizetődik – ezért megy jól a játék.
Több ellenféltől hallottam már, hogy
hogy ha nem is félnek tőled, de nagyon tisztelik Josip Knezevicet. Jó ezt hallani?
Valóban jól esik, és a jövőben is minden
erőmmel azon leszek, hogy ezt a tiszteletet
meg is tartsam.

NÉVJEGY
Név: Josip Knezevic
Születési hely: Eszék
Születési idő: 1988. október 3.
Poszt: támadó középpályás
NB I-es mérkőzés/gól: 16/10
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Sporttudomány

Maturandusok

DOKTOR AZ ERŐ MŰHELYÉBŐL

AKADÉMISTÁINKRA IS FELTŰZTÉK A SZALAGOT

Sikeresen védte meg doktori disszertációját akadémiánk sporttudományos
csoportjának vezetője, Csáki István.

Kész férfiakként állnak ott, ezúttal nem a megszokott szerelésben,
hanem elegánsan, öltönyben. A Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola szalagavató ünnepségén járunk.
Tele a sportcsarnok. November 24-e óta végzős akadémistáink is viselik
a diákévek búcsúztatását jelképező szalagot.

A képzés elejétől a végéig hat évig tartott:
a Testnevelési Egyetemen, a Sporttudományok Doktori Iskolájában kezdtem, és ott is
fejeztem be. A disszertáció témája a magyar
elitképzésben részt vevő utánpótláskorú
labdarúgók poszt- és korosztály-specifikus
képzésének vizsgálata volt, ezt védtem meg
most sikeresen. A doktori képzésnek alapvetően három része van: a képzési, az oktatási,
a harmadik pedig a publikációs rész. A képzési az, amikor engem tanítanak, az oktatási,
amikor én tanítok, a publikációs részben pedig értelemszerűen, amikor a magyar, illetve
nemzetközi szaksajtóban cikkeket jelentetek
meg – engedett betekintést a doktori képzés
folyamatába Csáki István.
Hol jelentek meg ezek a publikációk,
illetve hány előadást tartottál?
Összesen harminc hazai és nemzetközi,
absztrakttal is rendelkező előadásom, ezeken
kívül tizenöt publikációm is van, közülük nyolc
magyar, hét pedig idegen nyelvű. Előbbiek
olyan magyar folyóiratokban jelentek meg,
mint a Magyar Sporttudományi Szemle vagy
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a Magyar Pedagógia, utóbbiak
pedig például olyan külföldi lapokban, mint a Biomedical of
Human Kinetics vagy a Physical
Culture. Ezek referált folyóiratok
saját független bírálóbizottsággal, ami azt jelenti, hogy a publikációra szánt írásokat kizárólag
szakmai alapon bírálják el, anélkül, hogy ismernék a publikáló,
illetve a felsőoktatási intézmény
nevét.
Az anyaggyűjést, illetve a kutatómunkát hol végezted?
Természetesen
futballakadémiákon,
ezeket mértem föl különböző szempontok
alapján. A Puskás Akadémián kívül még
négy kiemelt labdarúgó akadémiát vizsgáltam, alapvetően pedagógiai, pszichológiai,
humánbiológiai és motoros aspektusból
– intézményünkön kívül még az Illés Akadémián, a Honvédnál, Nyíregyházán és
Győrben gyűjtöttem anyagot. A tesztek során körülbelül nyolcvan különböző változót
néztem, azt hiszem, most nem lenne elég
hely és idő, hogy mindegyiket felsoroljam.

Mácsodi Ferenc református lelkész és
Baboss Botond katolikus hitoktató igei szolgálatával veszi kezdetét az ünnepség, majd
Bányai György igazgató köszönti a végzősöket: „Ezúttal ti vagytok a főszereplők, fiatalok, ez most a ti napotok! A felnőtté avatás szertartása a mai; mielőtt elbúcsúztok
iskolátoktól, ezzel a szalaggal jelölünk meg
benneteket. Ez a szalag jel, arra figyelmeztet: az életetekben hamarosan váltás jön,
használjátok hát ki a hátralévő időt!”
Ezután az ünnepélyes szalagtűzés következik. Összesen hetven végzős, a 11. B
osztály harmincnégy tanulója, a 12. A osztály tizennyolc diákja – köztük akadémiánk
öt növendéke – Gál Tamás, Mim Gergely,
Parázs Botond, Varga Ádám és Varga Ba-

lázs –, valamint a 12. C, avagy az iskola
történetében az első gimnazista osztály
tizennyolc nebulója, köztük tizenegy akadémistánk – Bokros Szilárd, Daróczi Zoltán,
Deutsch László, Erdélyi Ádám, Komódi Kevin, Lovász Bence, Molnár Krisztián, Papp
Kristóf, Szabó Máté, Timári Norman és
Vörös Tamás – viselheti mától a diákévek
búcsúztatását jelképező szalagot.
A végzősök együtt töltött éveinek legszebb pillanatait bemutató képkockák vetítése után a hagyományos szalagavató
táncokra kerül a sor: mindegyik osztály keringőt táncol, ám akadémistáink egy amolyan „freestyle” produkciót is bemutatnak.
Az este zárásaként végzőseink a büszke
édesanyákat is felkérik egy táncra.

Tavaly nyáron kezdtél el dolgozni a
Puskás Akadémián a tudományos csoport
vezetőjeként, nyilvánvalóan a nálunk szerzett tapasztalataid is sokat segítettek...
Elmondhatatlanul sokat segített, hogy
itt dolgozom, és ezúton is szeretném megköszönni a szakmai és a felső vezetésnek
is, hogy támogattak, és minden létező eszközt a rendelkezésemre bocsátottak.
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Alumni

VIDÁMAN NOSZTALGIÁZTAK AZ ÖREGDIÁKOK
Az emlékezetes pillanatok felidézésével kezdődött és Puskás Ferenc
szobrának megkoszorúzásával folytatódott az első alkalommal
megrendezett öregdiák-találkozó akadémiánkon.
Az intézményben végzett nyolc évfolyam
megjelent képviselőit Mácsodi Ferenc, az
öregdiák-találkozó főszervezője üdvözölte,
majd akadémiánk alapítója, Orbán Viktor
köszöntötte az egykori növendékeket.
„Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűltek az egykori akadémisták,
hiszen az ilyen intézmények fő ereje világszerte a volt növendékek összetartásában
rejlik” – fogalmazott. Majd így folytatta:
„Mikor megalapítottuk a Puskás Akadémiát,
hosszú távra terveztünk, és természetesen
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nem csupán azokra a volt diákokra vagyunk
büszkék, akik futballisták lettek. Mindenki
sikerének örülünk, és jó érzés látni-hallani,
hogy az egykori akadémisták megállják a
helyüket az életben.”
Mészáros Lőrinc, az akadémiát működtető alapítvány kuratóriumának elnöke beszámolt az elmúlt tizenegy év fejlődéséről.
„Az akadémia megalapításakor nem is
álmodtunk hasonló sikerekről és körülményekről – hangsúlyozta Mészáros Lőrinc.
– Igyekeztünk az évek során folyamatosan

fejleszteni az infrastruktúrát, és manapság
büszkén nézhetünk körbe, hiszen kiváló és
modern körülmények között készülhetnek
csapataink.”
Takács Mihály főigazgató szakmai
szemmel elemezte az eltelt több mint egy
évtizedet. Mint mondta: a statisztikák jól
mutatják a Puskás Akadémia sikerességét.
„Összesen 480 akadémistát képeztünk
eddig, közülük minden ötödik korosztályos
válogatott volt – emelte ki Takács Mihály.
– Minden eltelt év újabb és újabb kihívás
elé állít minket, hiszen haladni kell a korral
az utánpótlás nevelésénél. A körülményekkel együtt a módszertanban és a szakmai
képzésben is próbáltunk folyamatosan fejlődni.”
A visszatérő öregdiákok örömmel idézték fel az itt eltöltött éveket. Várszegi Dávid

például az itteni tapasztalatok hatására is
választotta az orvosi pályát, és tanulmányai befejeztével sportorvosként szeretne
visszatérni a labdarúgás közelébe.
Végh Bence az itteni hangulatot idézte
fel. „Mindig is a közösség erejében hittem
– fogalmazott egykori növendékünk, aki
2007 és 2010 között három évet töltött el a
Puskás Akadémián. – Amikor idekerültem,
egyből egy csehországi tornára utaztunk,
ott ismertem meg a csapattársaimat. Kiváló közösség alakult ki, ami szerintem az
egyik legfontosabb összetevője volt a sikereinknek.”
Az első öregdiák-találkozó résztvevői
bejárták a kollégium épületét, majd együtt
tekintették meg a Pancho Arénában a Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK NB I-es
bajnokit, amelyet megnyert csapatunk!
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Futballemlékek

A MAGYAR LABDARÚGÁS NAPJA
Hatvannégy éve, 1953. november 25-én,
Londonban, a Wembley Stadion gyepszőnyegén
megtörtént a csoda. A Puskás Ferenc vezette
Aranycsapat 6–3-ra legyőzte otthonában a hazai
pályán akkor már kilencven éve veretlen angol
válogatottat.
Az „évszázad mérkőzésének” emlékére a
Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban, a negyvenéves évfordulón november
25-ét a magyar labdarúgás napjává nyilvánította.
2012-ben a Puskás Intézet
büszkén mutatta be a birtokába került Sebes
Gusztáv-hagyaték egy pótolhatatlan tárgyát,
mely az Aranycsapat szövetségi kapitányának
jegyzetfüzete volt „A londoni mérkőzés taktikai terve” címmel. Abban az időben, mikor az
ellenfelek feltérképezése még közel sem volt
megszokott, Sebes részletesen írta le az ellenfél játékosainak szokásait, technikai és taktikai
tudását. Az angol–magyar előtt egy hónappal,
1953 októberében Sebes személyesen tekintette meg az Anglia–Európa-válogatott mérkőzést,
ottani tapasztalatait jegyzetelte le aprólékosan,
mindenre kiterjedően ebben a naplóban.
Most, öt évvel később a korábbi Sebes-naplóhoz hasonlóan újabb két Sebes Gusztáv által
írt jegyzetfüzetet szeretnénk bemutatni, melyek
nemrég kerültek a Puskás Intézet birtokába.
Az első, vékony füzetecske egyrészt francianémet-magyar szótárként funkcionál, másrészt
a futballhoz elengedhetetlen, precízen kidolgozott tornagyakorlatok részletes leírását mutatja
be, rajzokkal illusztrálva. Amit ma már természetesnek gondolunk, nyújtás, bemelegítés, a testünk felkészítése az adott sporttevékenységre,
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közel hetven évvel ezelőtt egyáltalán nem volt olyan megszokott.
A másik füzet már nagyobb terjedelmű, és témáját tekintve a 6–3-as
mérkőzéshez hasonlóan fontos futballtörténeti eseményt mutat be, mégpedig az
1954-es világbajnokságot megelőző féléves
időszakot.
Sebes Gusztáv a szövetségi kapitányi munkája mellett 1947-től a magyar labdarúgó edzőtestület elnökeként, 1948-tól a Magyar Olimpiai
Bizottság elnökeként, 1954-től pedig az Európai
Labdarúgó Szövetség (UEFA) alelnökeként is
tevékenykedett. Jegyzeteiben az 1954. januári
bécsi és milánói, majd a kairói utazását írja le,
ahol tárgyalásokat folytatott a magyar bajnokságban szereplő csapatok edzőmeccseiről, illetve a magyar labdarúgó-válogatott külföldi
mérkőzéseinek időpontjairól, szem előtt
tartva természetesen a közelgő svájci
világbajnokságot.
„Kolischt (az Osztrák Szövetség
munkatársa – a szerk.) megkértem,
hívja fel Rappenwelt osztrák játékost
ki jelenleg a svájci csapat technikai vezetője, hogy a V.B. előtt játszhassunk 2-3
mérkőzést Svájcban, mivel az előkészületek
megkívánják, hogy 10-12 nappal előbb
menjünk ki.”
Olaszországba érkezvén részt vett
az Olaszország–Egyiptom mérkőzésen,
melyen a leendő februári észak-afrikai

ellenfelünket nézte meg: „24-én: Megnéztem az
Olasz – Egyiptom mérkőzést. Igen hideg 8-10
fok északi szeles, hófúvásos időben. Az olaszok
kirendeltek másfél órával előbb, hogy nem bírok
autóval menni ¼ 2-kor már kint voltam, persze
a díszpáholyban egyedül ültem, 10 perccel a mérkőzés kezdete előtt jöttek. A
mérkőzést simán 5:1 (1:1) Olaszok
nyerték, a dermedtségtől nehezen
mozgó Egyiptomiak ellen.”
Olaszországból a világbajnokság helyszínére, Svájcba utazott.
Itteni naplóbejegyzéseiben a már
korábbi füzetéből tapasztalt részletességgel ír: „25-én: 0 óra 37-kor tehát a vacsoráról elutaztam Bernbe, amit előre megbeszéltem a berni követséggel, mivel eszembe
jutott, hogy a VB-re még nincs szállásunk,
nem ismerjük a pályákat. Kicsit zavarba voltam mert a hálókocsi jegyem 27-re szólt, a

svájci vízumom pedig 24 órás átutazásra, megszakítás nélkül 27 v 28-ra. A jegyet elintéztem 700
líra ráfizetéssel a vízum kérdésben a követséget
felkértem, beszéljenek a Svájci Labdarúgó Szövetséggel.”
Sebes másnap, Bázelban találkozott a Svájci
Szövetség elnökével. Itt tudta meg a világbajnokság pontos helyszíneit (Zürich, Bázel, Bern,
Lausanne), így rögtön aggodalmait is megfogalmazta: „Kifogásoltam a Baseli mérkőzést, mivel
a Német határon van és több 10.000 német részvételére lehet számítani. Azt mondta, ezt nem
ők csinálták, a szervezőbizottság sorsolt, de ne
aggasszon ez, mert a svájci nem szereti a németeket, inkább a magyaroknak fognak szurkolni.”
A szállodák közül a zürichi Solevre-t választotta, ami minden helyszínhez nagyjából azonos távolságra feküdt, illetve fontos szempont volt még,
hogy „a városból átszállás nélkül lehet közlekedni
mindegyik fent megadott városba”.
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Futballemlékek

„A szálloda a városban van, két emeletes,
tiszta, modern (60 ággyal). Fürdő szobákkal ellátva. Nagy tiszta konyha, nagy hűtő szekrény.
Társalgók, külön szoba megbeszélés alkalmára.
Hideg, meleg víz van.
A világbajnoksággal kapcsolatban további
konkrétumokat is megtudhatunk a feljegyzésből: „Közölték, hogy február végéig 40 játékost
kell nevezni fényképekkel együtt, melyből 10
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nappal az indulás előtt, tehát június 7-ig be kell
jelenteni a 22 játékost, akik játszani fognak.” „22
ember részére fizetik a szállást 2 nappal a mérkőzés előtt és kiesés után két napot.”
Majd következnek az újabb Sebes-féle minden
részletre kiterjedő leírások: „Ebéd után elmentünk
megnéztük a Bazeli pályát, melyet most bővítenek,
új tribünt építenek 50.000 befogadó képességű. A
játszó tere 105 * 68 1/2 régi pálya jelenleg a talaja
igen rossz állapotban van, most is játszanak rajta.
Fagyott, göröngyös. Nyárra, természetesen le lesz
hengerelve, ápolva.”
Időrendben el is érkeztünk január 27-éhez, ekkor
Sebes, elhagyva Svájcot,
Kairóba repül, hogy csatlakozzon a válogatott játékosaihoz, és megkezdje a
felkészülést az Egyiptom
elleni, február 12-ei felkészülési mérkőzésre.

„28. Kellemes cca. 15-17 fok melegben tarthattuk az első edzést a National 100-64m. pályán, melyet gyér fű takar, igen kemény talaj. Az
edzés könnyű futásból, továbbá passzolásból
állott.” Az első kétkapus mérkőzést követően,
„a csapaton látszott, hogy egy hónapja nem
játszottak komoly mérkőzést. Szép akciókat lehetett látni, de nem tudták őket eredményesen
befejezni erőnlét hiányában.”
A csapat a következő napokban a Kairói
Állatkertben, a Magyar Ipari Kiállításon és különféle gyárlátogatásokon
járt még. A piramisok
után edzőmeccs a Kairói
válogatottal (2–0), majd
egy különleges, National II
elleni kétkapus edzés: „Új
szisztéma szerint játszottunk, a csatárok védőként
játszottak és egyik-másik
meglepően jól moz-

gott. Bozsik jobb, Hidegkuti balhátvéd, Kocsis
balfedezetben egészen elsőrangúan játszottak.”
Február 12-én következett az Egyiptom elleni
mérkőzés: „28.000 néző előtt igen jó játékkal 3-0ra győztünk, gólok: Puskás, Puskás, Hidegkuti.
Utána közös vacsora volt az egyiptomi játékosokkal és vezetőkkel ½ 12-kor végződött. Lantos, Csordás, Szepesi engedély nélkül Lokálba
mentek. Reggel 3-kor jöttek meg. Ezért vasárnap
Alexandriában nem játszottak.”
Február 23-án érkezett haza a csapat, április 11én már Bécsben játszottunk felkészülési meccset
Ausztriával, és 1–0-ra nyertünk. Sebes erről igen
szűkszavúan fogalmazott: „Igen gyengén és erőtlenül játszottunk, a védelem, Grosics, Buzánszky,
Lóránt, Lantos mentette meg a mérkőzést.”
A briteknek nem sikerült visszavágniuk a magyar fővárosban, a korabeli pesti vicc szerint: „Az
angolok egy hétre jöttek, de 7–1-gyel mentek”.
Sebes így ír: „Május 5-én megkezdtük az
angolok elleni felkészülést. 12-19-én három kétkapus összeszoktató edzéssel Bozsik helyén
(aki mandulaműtét után lábadozott éppen – a
szerk.) egyelőre Kovács Imrével. 16-án, mivel
bajnoki mérkőzés már nem volt, melyet sérülés
eshetősége miatt leállíthattunk, Amsterdamba
ment a csapat. Amsterdamban még sok hiba
volt, akadozott a játék, Bozsik csak félidőt játszott. A hosszú ideje gyenge formát mutató Budai, és a Kinizsi ellen rossz formát játszó Sándor
helyett, a már a válogatottságot rég ostromló
Tóth Józsefet jelöltem. A mérkőzés napjáig,
Amsterdamból visszatérve Margitszigeten volt a
csapat. Mérkőzés napján kétórás taktikai megbeszélés volt. A mérkőzést igen szép játékkal
nyertük meg 7–1-re (Kritika másik füzetben).”
Ennél a pontnál ér véget a napló. A csapat
három héttel később már az 1954-es világbajnokságon kezdte meg a szereplését. A torna legnagyobb esélyese a magyar együttes volt, mely
a világbajnokságot megelőző években látványos
támadójátékkal nyűgözte le az egész világot, ám
az események sajnos máshogy alakultak…
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Meccsszilánkok

j e g yző kö ny v

OTP BANK LIGA, 16. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC – DIÓSGYŐRI VTK 1–0 (0–0)
Gól: Knezevic (63.)
Sárga lap: Knezevic (9.), Vanczák (47.), Balogh B. (90+2.), ill. Forgács (37.), Busai (90+1.)
PAFC: Hededüs L. – Osváth, Vanczák, Spandler, Balogh B. – Zsidai – Prosser (Bacelic-Grgic,
72.), Knezevic, Szakály P., Molnár G. (Szécsi, 57.) – Perosevic (Diallo, 77.)
DVTK: Antal – Eperjesi, Karan, Tamás M., Forgács (Szarka, 71.) – Óvári, Kocsis G. (Nono, 62.),
Busai, Vela – Joannidisz, Ugrai
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Meccsszilánkok

je gyzőköny v

j e g yző kö ny v

OTP BANK LIGA, 17. FORDULÓ
BALMAZÚJVÁROS – PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–2 (1–1)

MAGYAR KUPA, 8. FORDULÓ:
KISVÁRDA MASTER GOOD – PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–1)

Gól: Sigér (44.), Fekete Á. (87.), ill. Szakály P. (16.), Perosevic (87.)

Gól: Diallo (18.)

Sárga lap: Szécsi G. (55.), Fekete Á (88.), ill. Knezevic (55.), Márkvárt (71.), Zsidai (84.)

Sárga lap: Heffler (8.), Gosztonyi (52.), Papucsek (76.), ill. Molnár G. (40.), Osváth (74.)

Balmazújváros: Szécsi G. – Habovda, Rus, Tamás, Uzoma – Vajda (Kovács Á., 69.), Haris,
Sigér, Maisuradze (Fekete, 69.) – Arabuli, Rácz F. (Zsiga, 69.)
PAFC: Hegedüs L. – Osváth, Heris, Spandler, Balogh B. – Márkvárt (Zsidai, 78.), Mevoungou –
Prosser (Molnár G., 70.), Knezevic (Bacelic-Grgic, 86.), Szakály P. – Perosevic

Kisvárda: Molnár-Farkas – Izing, Rjasko, Papucsek – Lucas – Melnik (Vári, 61.), Oltean (Misic,
46.), Heffler N., Hej – Gosztonyi (Ilics, 65.), Horváth Z.
PAFC: Hegedüs L. – Osváth, Vanczák, Spandler, Balogh B. – Zsidai, Bacelic-Grgic – Molnár G.
(Prosser, 85.), Knezevic (Márkvárt, 46.), Szakály P. – Diallo (Szécsi M., 53.)
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GYŐZELEM, IKSZ, TOVÁBBJUTÁS

A 16. fordulóban a Pancho Arénába nagyszerű formában érkező DVTK-val csaptunk
össze. Az első félidőben két komoly helyzet
adódott a mieink előtt, de Prossernek nem
volt szerencséje, ugyanis mindkétszer a léc
hárított, míg a túloldalon Busai, Ugrai, és
Óvári is bevehette volna kapunkat, de a vendégek sem állították be jól az irányzékot.
A második játékrészre Pintér Attila szerkezetet váltott, s ennek meg is lett az eredménye. A 63. percben Szakály labdájával
Perosevic nyargalt el a bal szélen, remekül
gurított vissza a második hullámban érkező
Knezevicnek, aki tizenöt méterről, futtából
kilőtte a jobb felsőt. A hajrában Hegedüs
segítsége is kellett ahhoz, hogy megőrizzük
előnyünket: kapusunk előbb Busai, majd
Ugrai lövését hárította nem kis bravúrral, de
összességében elmondhatjuk, hogy végig
koncentrálva, okos futballal nyertünk 1–0ra a szintén remekül küzdő diósgyőriek ellen.
Jóval góldúsabb meccset hozott a 17.
körbeli fellépésünk Balmazújvárosban,
ahol minden a tervek szerint kezdődött, s a
16. percben megszereztük a vezetést. Egy
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Knezevic-lövést követő jobb oldali szögletet Spandler fejelt kapura,
Szakály belestukkolt, a labda pedig
Szécsi kapujában kötött ki. Bár addig
szinte helyzete sem volt, a 44. percben egyenlített a házigazda. Sigér
tette ki balra Uzomának a labdát, a
centerezésre ő maga érkezett, és 15
méterről estében Hegedüs kapujába
vágta a labdát. A második játékrészben ismét negyedórára volt szükség,
hogy újból vezetést szerezzünk.
Ekkor Szakály adott középre balról, az alapvonal közeléből, Prosser
a hosszún a kapufára fejelt, a kipattanót
Perosevic kotorta a kapuba, megszerezve
ezzel első puskásos bajnoki gólját. A 87.
percben megint egyenlített a Balmaz: jobb
oldali szöglet után Fekete fejelt a kapunkba,
beállítva ezzel a 2–2-es végeredményt.
A Magyar Kupa 8. fordulójában újabb kelet-magyar ellenfél, a Kisvárda következett. Az előző körben a Fradit búcsúztató
vendéglátók ellen a rajtot mi kaptuk el jobban, és a 4. percben Molnár már ziccerben
léphetett ki, ám labdája a kapu mellé pörgött. Tizennégy minutummal később ismét
jobbszélsőnk volt az egyik főszereplő: ő lódult meg a jobb oldalon, s emelt mesterien
Diallo elé, aki elhúzta a labdát a kapus mellett, és higgadtan a hálóba helyezett. Fordulás után hátrányuk tudatában kitámadtak a
hazaiak, mi pedig kontrákból igyekeztünk
növelni az előnyt. Molnár és Szécsi előtt
több nagy helyzet adódott – előbbi be is
vette a várdai kaput, ám a Kassai-team les
címén érvénytelenítette a találatot. A hos�szabbításban Bacelic-Grgic is megszerezhette volna második találatunkat, de neki
sem sikerült, így maradt az 1–0-s győzelem.
A S Z F A LT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

07. 16.		
07. 23.		
07. 30.		
08. 05.		
08. 12.		
08. 19.		
08. 26.		
09. 09.		
09. 16.		
09. 23.		
09. 30.		
10. 14.		
10. 21.		
10. 28.		
11. 04.		
11. 18.		
11. 25.		
12. 02. 15:30
12. 09. 15:30
02. 10.		
02. 17.		
02. 24.		
03. 03.		
03. 10.		
03. 17.		
03. 31.		
04. 07.		
04. 14.		
04. 21.		
04. 28.		
05. 05.		
05. 12.		
05. 19.		

FTC — PUSKÁS AFC
1—1
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
1—3
VASAS FC — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — HONVÉD
0—2
DVTK — PUSKÁS AFC
2—2
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
2—1
HALADÁS — PUSKÁS AFC
1—5
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
1—3
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 1—0
DVSC — PUSKÁS AFC
3—0
PUSKÁS AFC – PAKSI FC
1—2
PUSKÁS AFC — FTC
1—1
VIDEOTON — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — VASAS FC
0—0
HONVÉD — PUSKÁS AFC
4—3
PUSKÁS AFC — DVTK
1—0
BALMAZ. — PUSKÁS AFC
2—2
PUSKÁS AFC — HALADÁS
PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVSC
PAKSI FC – PUSKÁS AFC
FTC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
VASAS FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
HALADÁS — PUSKÁS AFC
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
DVSC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — PAKSI FC

Partnerek és támogatók:

		
M GY D V
G
1 VIDEOTON FC
17 11 5 1 40—18
2 FERENCVÁROSI TC
17 10 5 2 33—16
3 DVSC
17 8 4 5 31—20
4 BUDAPEST HONVÉD
17 7 4 6 30—29
5 ÚJPEST FC
17 6 7 4 23—21
6 DVTK
17 6 3 8 29—28
7 VASAS FC
17 6 3 8 23—32
8 PAKSI FC
17 5 6 6 24—28
9 PUSKÁS AKADÉMIA FC 17 5 5 7 23—27
10 BALMAZÚJVÁROS
17 4 5 8 22—26
11 SWIETELSKY HALADÁS 17 4 2 11 15—32
12 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 17 3 5 9 20—36

PT
38
35
28
25
25
21
21
21
20
17
14
14

GÓLLÖVÖLISTA
1
2
3
4
5
5
5

KNEZEVIC JOSIP
ULYSSE DIALLO
SZAKÁLY PÉTER
MOLNÁR GÁBOR
HERIS JONATHAN STEVE
PEROSEVIC ANTONIO
PROSSER DÁNIEL BÁLINT

10
5
3
2
1
1
1

Impresszum
Készítette a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu
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